
 

 

 
Назив на СЗ Спасител во ски патрола 

Код на СЗ 1500.40.01 

Сектор  
Спорт и рекреација  

Ниво на 
сложеност на 
работни задачи 

IV (четврто) 
 

Опис на 
занимањето 

 
Со стандардот на занимањето Спасител во ски патрола се 
дефинираат потребните знаења, вештини и компетенции за 
превземање на мерки и постапки за спасување и превенција на 
несакани  несреќи во скијачките центри и лавинска зона. 
Спасителот во ски патролата  го проучува теренот, просторот и условите 
на местото на настанот, планира потребна опрема, средства и алати за 
интервенирање во настанатата несакана ситуација на ски патека или 
надвор од неа.  Оспособен е да врши увид на местото на несреќата да 
идентификува вид  и карактеристики на повреди на  лицето/а  на ски 
патеката и детектира карактеристики на настанатата ситуација во 
лавинска зона. Обезбедува проодност до местото на 
повредениот/повредените, укажува прва помош на 
повредениот/повредените, во зависност од видот на повредата. Ракува 
правилно со лавинска сонда, детектор за лавини, воздушен ранец за 
лавини, таблица за лавини, моторна санка и аки чамец. Врши 
евакуација на лица од блокирана жичара или гондола. Обезбедува 
безбеден транспорт на повредениот/повредените  до здравствена 
установа. Одржува постојана радио врска со своите колеги и 
соработници, а со цел постојана информираност за целата територија 
чија безбедност се надгледува. Идентификува  евентуални опасности 
кои можат да настанат при движење во природа и ги запознава 
поединците или групата со нив и превзема  соодветни мерки за заштита 
при движење во и околу ски центрите 
Спасителот во ски патролата , пополнува  документација за реализација 
на активностите и води евиденција за искористените ресурси и 
искористеноста на опремата за работа на ски патеките и надвор од нив. 

 
 

Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1. Анализа, 
планирање и 
организирање на 
активности 

Анализира и 
планира 
активности на 
создадениот 
несакан настан 
на ски патека и 
нејзината блиска 
околина  
 
 
 
 
 

1. Врши анализа  на податоците добиени  
од скијачки центар за  настанатиот 
проблем на ски патека и нејзината блиска 
околина  

2. Врши анализа на дадената ситуација на 
ски патека или надвор од неа  каде треба 
да врши интервенција 

3. Планира активности за дадената 
ситуација 

4. Планира  број на лица потребни за 
интервенирање на дадената ситуација на 



Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

 ски патека или надвор од неа   
5. Планира потребна опрема, средства и 

алати за интервенирање на дадената 
ситуација на ски патека или надвор од 
неа   

 2. Подготовка за 
работа 

Превзема 
подготвителни 
активности  за  
интервенција на 
местото на 
настанот 
 
 

1. Ја известува матичната спасителна 
организација, преку соодветен формулар, 
за почеток на работата, со цел 
евиденција во базата со податоци на 
настанати несреќи 

2. Ја објаснува  нaстaнатата ситуација на 
членовите на ски патролата 

3. Доделува задачи на членовите на ски 
патролата 

4. Изготвува листа на приоритетни работи 
потребни за решавање на дадената 
ситуација 

5. Определува потребни средства, опрема и 
алати 

6. Ја подготвува опремата за спасување 
7. Ги проверува и анализира временските 

услови на местото каде треба да 
интервенира ски патролата 

8. Го проучува теренот, просторот и 
условите на местото на настанот  

9. Ги следи временските и метеоролошките 
услови континуирано 

10. Ги известува сите инволвирани работни 
тела во скијачкиот центар и други 
надворешни и државни институции за 
несреќата на ски патека или надвор од 
неа 
 

3. Оперативни 
активности  

Врши 
опсервирација  
на дадената 
ситуација на 
местото на 
настанот 

1. Врши увид на местото на несреќата  
(настанот) 

2. Комуницира со туристите во ски центарот 
за метеоролошките услови, ситуацијата на 
ски патеките и лавинските зони 

3. Идентификува вид  и карактеристики на 
повреди на  лицето/а  на ски патеката  

4. Идентификува карактеристики на 
настанатата ситуација во лавинска зона  

5. Определува потребни човечки и 
материјални ресурси за интервенција во  
дадената ситуација 

6. Обезбедува проодност до местото на 
повредениот/повредените  
 



 

 

Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

  Превзема  
активности  на 

местото на 
настанот 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Педагошки пристапува кон повредениот 

/повредените 
2. Го информира повредениот за неговата 

состојба и мерките што треба да се 
превземат 

3. Укажува прва помош на 
повредениот/повредените, во завосност од 
видот на повредата 

4. Ракува правилно со лавинска сонда, 
детектор за лавини, воздушен ранец за 
лавини, таблица за лавини  

5. Ракува со  вакуум душек, спинална даска, 
крамерови шини и сам сплинт за 
имобилизација, боца со кислород, ЕКГ, 
дефибрилатор, ларингоскоп, орофагијални 
тубуси, незофаригијални тубуси, аспиратор, 
термометар, стетоскоп, сет за инфузии, сет 
за инјекции 

6. Евакуира  лица од блокирана жичара или 
гондола 

7. Отклонува  препреки на ски патеката  
   

Активности по 
укажаната  
неопходна 

интервенција на 
местото на 
настанот 

 
 

1. Правилно го сместува повредениот во 
превозното  срество во зависност од 
видот на повредаат  

2. Комуницира со повредениот за време на 
транспортот 
 

3. Управува со аки чамец и  моторна санка  
 

4. Обезбедува безбеден транспорт на 
повредениот/повредените  до 
здравствена установа 

4. Комерцијални 
активности 
 

Анализира  и го 
проценува видот 

на услугата  

1. Изготвува понуди за извршување на работи 
поврзани со спасителни акции на ски патеки 
во скијачките центри 

2. Изработува  калкулации на цените на 
чинење на услугите. 

3. управува  и следи  приходи и трошоци 
4. Го следи распоредувањето на ресурсите 
5. Ја анализира, толкува и проценува  услугата 

 



Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

5. Административни 
активности 

Пополнува 
формулари и 

води пропишана 
документација и 

евиденција  

1. Прибира информации потребни за 
евиденција 

2. Изготвува   извештај за работа и за 
поддршка на услугите во согласност со 
организациските процедури на матичната 
спасителна организација 

3. Ги ажурира портфолијата за членовите на 
тимот  

4. Пополнува  документација за реализација на 
активностите 

5. Води евиденција за искористените ресурси и 
искористеноста на опремата за работа на 
ски патеките и надвор од нив 

6. Изготвува извештаи за  циклусите на 
работниот процес 

6. Активности за 
осигурување на 
квалитет  

Почитува 
правилници и 
процедури  за 

спасување на ски 
патека и надвор 

од неа   

1. Дава оценка за индивидуалниот  напредок на 
членовите на тимот во рамките на работните 
активности 

2. Прави структуриран план и имплементира 
планови за непредвидени ситуации на ски 
патеките, за да осигури дека ресурсите се 
соодветни за да обезбедат одржливи нивоа 
на услуга потребни за работата 

3. Работи во согласност со програмата и 
пропишаните норми во рамките на  
матичната спасителна организација и 
меѓународните стандарди 

4. Го почитува правилникот за употреба на куче 
трагач во лавина 

5. ги почитува процедурите за евакуација на 
лицето  блокирано на жичара или гондола  

6. Го почитува Упатството за извлекување на 
лице зафатено во лавина 

7.  Одржување и 
поправка на 

опрема 

Ја следи  
техничката 

исправност и ја 
одржува 

опремата за 
спасување на ски 

патеката и 
надвор од неа 

 
1. Следи исправност на средствата и 

опремата за спасување на ски патека и 
надвор од неа 

2. Детектира  неисправност на средствата и 
опремата за спасување на ски патека и 
надвор од неа и навремено интервенира 

3. Врши контрола на условите за чување на 
материјалите и опремата; 

4. Правилно ја користи опремата и 
помошните средства потребни за работа  
 



 

 

Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

8. Комуникација Комуницира  со 
членовите на 

тимот и со 
останатите 
чинители 

1. Презема активности за  мотивација на 
членовите на тимот во организирањето 
на работата 

2. Комуницира со членовите на тимот пред, 
за време и по завршување на работата, 
како и со останатите посетители  на 
патеката 

3. Одржува постојана радио врска со своите 
колеги и соработници, а со цел постојана 
информираност за целата територија чија 
безбедност се надгледува 

4. Ги пренесува намерата и целите, на 
активностите,  јасно и недвосмислено до 
сите членови на тимот 

5. Дава повратна информација до колегите 
за нивната работа и бара повратна 
информација од колегите за неговата 
работа со цел да ги идентификува 
областите што треба да се подобрат 

9. Здравје, 
безбедност и 
заштита при 

работа и заштита 
на животната 

средина 

 
Обезбедува 
услови за 

безбедност и 
заштита на 

здравјето на 
членовите на 

тимот и заштита 
на околината во 
која се изведува 

работата 

1. Го почитува Нормативот за простор каде се 
изведуваат работите 

2.  Правилно користи опрема и ресурсите 
заради спроведување на соодветните 
процедури 

3. Го идентификува влијанието на работните 
активности врз животната средина и 
употребата на ресурсите во негова 
надлежност 

4. Ги алармира надлежните институции за 
забележани проблеми и загрозувања на 
природното и културното наследство, како и 
животната средина 

5. Идентификува евентуални опасности кои 
можат да настанат при движење во природа 
и ги запознава поединците или групата со 
нив 

6. Применува соодветни мерки за заштита при 
движење во  ски центрите и нивната блиска 
околина 

 

Знаење за занимањето / Вештини за занимањето  

 
Знаење за занимањето:   

• Дефинира лавинологија, метерологија, топографија 
• Разликува лавинологија од метерологија и топографија 
• Чита метеоролошки и топографски мапи 
• Разликува јажеви од алпинистички техники 
• Објаснува основни техники на алпско скијање, турно скијање и бордање 



• Наведува видови на ситуации кои може да настанат на ски патека или во нејзината 
блиска околина 

• Објаснува  можни ситуации кои може да настанат на ски патека или во нејзината 
блиска околина 

• Објаснува првична интервенција на ски патролата за дадена ситуација  
• Објаснува работа во група при интервенција на ски патролата за дадена ситуација 
• Наведува опрема, средства и алати за интервенција на дадена ситуација на ски 

патека и нејзината блиска околина 
• Разликува лавинска сонда, детектор за лавини, воздушен ранец за лавини, таблица 

за лавини, вакуум душек и спинална даска за имобилизација 
• Објаснува функција на: лавинска сонда, детектор за лавини, воздушен ранец за 

лавини, таблица за лавини, аки чамец , моторна санка, вакуум душек, спинална 
даска, крамерови шини и сам сплинт за имобилизација, боца со кислород, ЕКГ, 
дефибрилатор, ларингоскоп, орофагијални тубуси, незофаригијални тубуси, 
аспиратор, термометар, стетоскоп, сет за инфузии, сет за инјекции 

• Разликува  соодветни методи и техники за спасување на ски патека или снежна 
лавинска зона  

• Објаснува  соодветни методи и техники за спасување на ски патека или снежна 
лавинска зона  

• Познава содржина на документација за евиденција на настанатите несреќи во базата 
на настанати несреќи во рамките на матичната спасувачка организација 

• Наведува  елементи во  потребната  документација за евиденција на настанатите 
несреќи во базата на настанати несреќи во рамките на матичната спасувачка 
организација 

• Објаснува  елементи во  потребната  документација за евиденција на настанатите 
несреќи во базата на настанати несреќи во рамките на матичната спасувачка 
организација 

• Познава  набавна листа за набавка на средства и опрема на ски патролата 
• Одредува  приоритетни средства и опрема  за изведување на спасителна акција на 

ски патека или снежна лавинска зона 
• Објаснува планирање на активности за спасување во ски центрите 
• Познава видови опасности при движење по ски терените 
• Објаснува теренска стабилизација на почвата во  снежна лавинска зона 
• Објаснува теренска стабилизација на снегот во снежна лавинска зона  
• Објаснува поставување на видливи знаци на критичните места  
• Дискутира за правилно однесување на патниците при превоз со жичара или гондола 
• Применува соодветни методи и техники за спасување на ски патека или снежна 

лавинска зона 
• Изготвува листа на приоритетни средства и опрема  за изведување на спасителна 

акција на ски патекаа или снежна лавинска зона 
• Објаснува  имобилизација на фрактура на повредениот,  
• Објаснува санирање на повреда при нагмечување на меки ткива, исчашување, 

дисторзија (истегнување), набиеница (контузија), повреди на рбетниот столб, повреди 
на главата, трауматски шок, повреди од ниски и високи температури 

• Објаснува укажување на прва помош и медицинска помош во зависност од видот на 
повредата на лицето 

• Познава техники за правилно сместување на повредениот во превозното средство во 
зависност од видот на повредата 

• Познава видови на комуникација 
• Познава  изготвување на понуди за извршување на работи поврзани со спасителни 

акции на ски патеки во скијачките центри 
• Познава  калкулации на цените на чинење на услугите 



 

 

• Следи приходи и расходи  
• Познава процес на проценка на услугата 
• Познава извештај за работа и за поддршка на услугите во согласност со 

организациските процедури на матичната спасителна организација 
• Познава процес на  ажурирање на  портфолијата за членовите на тимот 
• Познава  извештаи за  циклусите на работниот процес 
• Познава карактеристики на  структуриран план за непредвидени ситуации на ски 

патеките, за да осигури дека ресурсите се соодветни за да обезбедат одржливи нивоа 
на услуга потребни за работата 

• Ја познава  програмата и пропишаните норми во рамките на  матичната спасителна 
организација и меѓународните стандарди 

• Познава  правилник за употреба на куче трагач во лавина 
• Познава   процедури за евакуација на лицето  блокирано на жичара или гондола  
• Познава  процедури за извлекување на лице зафатено со лавина 
• Познава услови за складирање  на средствата и опремата за спасување на ски патека 

и надвор од неа 
• Идентификува  евентуална неисправност на средствата и опремата  
• Познава  активости за мотивирање на членовите на тимот во организирањето на 

работата 
• Познава  комуникациски вештини  и работа под притисок 
• Објаснува влијание на работните активности врз животната средина и употребата на 

ресурсите во негова надлежност 
• Познава евентуални опасности кои можат да настанат при движење во природа и ги 

запознава поединците или групата со нив 
•  Познава прописи за интервенција  во ситуација на  забележани проблеми и 

загрозувања на природното и културното наследство, како и животната средина 
• Објаснува  општи услови на движење и функционирање во ски центрите 
•  Објаснува  соодветни мерки за заштита при движење во и околу ски центрите 
• Запознаен е со принципите на развој на етиката и моралот кај поединци или во група 

 
Вештини за занимањето:  

 
• Врши обработка на дадените податоци од местото на настанот 
• Изработува  оперативен план за дејствување 
• Определува соодветни технички и човечки ресурси 
• Врши лоцирање на исчезнат или повреден 
• Пристапува кон повредениот  
• Комуницира со повредениот 
• Укажува  прва помош и медицинска помош на повредениот во случај  на : фрактура 

на повредениот, нагмечување на меки ткива, исчашување, дисторзија (истегнување), 
набиеница (контузија), повреди на рбетниот столб, повреди на главата, трауматски 
шок, повреди од ниски и високи температури 

• Врши евакуација на лица  од  жичара или гондола во случај на престанок на нивно 
функционирање 

• Ограничува движење во простор околу снежна лавинска зона  
• Поставува  видливи знаци на критичните места  
• Врши дислокација на снежната покривка во лавинската зона и околу неа 
• Користи машини за преработка на снег 
• Одржува во исправна состојба опремата за еваукација и спасување на лица во 

снежна лавинска зона и околу неа 
• Користи лавинска сонда, детектор за лавини, воздушен ранец за лавини, таблица за 

лавини, аки чамец, моторна санка, вакуум душек, спинална даска, крамерови шини и 



сам сплинт за имобилизација, боца со кислород, ЕКГ, дефибрилатор, ларингоскоп, 
орофагијални тубуси, незофаригијални тубуси, аспиратор, термометар, стетоскоп, сет 
за инфузии и сет за инјекции 

• Укажува соодветна прва помош и медицинска помош на повреденото лице 
• Симулира  укажување на прва помош и медицинска помош на повредено лице во 

дадена ситуација 
• Применува соодветна  комуникација со повредениот/те 
• Соодветно го транспортира повредениот 
• Собира информации од  матичната спасувачка организација, ски центарот и 

надлежните институции 
• Пишува извештај за настанатата ситуација 
• Пополнува документација за евиденција на настанатите несреќи во базата на 

настанати несреќи во рамките на матичната спасувачка организација 
• Пополнува набавна листа за набавка на средства и опрема на ски патролата 
• Изготвува  понуди за извршување на работи поврзани со спасителни акции на ски 

патеки во скијачките центри 
• Изготвува   калкулации на цените на чинење на услугите 
• Врши проценка на услугата 
• Изготвува   извештај за работа и за поддршка на услугите во согласност со 

организациските процедури на матичната спасителна организација 
• Изготвува извештаи за  циклусите на работниот процес 
• Изготвува  структуриран план за непредвидени ситуации на ски патеките, за да 

осигури дека ресурсите се соодветни за да обезбедат одржливи нивоа на услуга 
потребни за работата 

• Ги почитува  пропишаните норми во рамките на  матичната спасителна организација и 
меѓународните стандарди 

• Применува правилник за употреба на куче трагач во лавина 
• Почитува    процедури за евакуација на лицето  блокирано на жичара или гондола  
• Применува   упатство за извлекување на лице зафатено со лавина 
• складира   средства  и опремата за спасување на ски патека и надвор од неа, на 

соодветно место 
• Ги  мотивира  останатите  членови на тимот во организирањето на работата 
• Применува  комуникациски вештини  и работа под притисок 
• Идентификува  евентуални опасности кои можат да настанат при движење во 

природа и ги запознава поединците или групата со нив 
• Превзема  соодветни мерки за заштита при движење во и околу ски центрите 

 

Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик. Способен е да толкува, споделува и 
објаснува  прописи, правилници и документација што  користи  ски 
патролата за спасување.  Може  да користи електронска 
комуникација и да остварува јазична интеракција со вработени, 
надворешни соработници во ски центрите  и со  клиенти. Способен е 
да користи различни видови на документација,    да пребарува, 
собира и обработува информации . 

Комуникација на странски јазик. Способен е да разбира 
информации и факти во усна и во писмена форма. Да користи 
странски јазик во специфичен општествен и културен контекст 
поврзан со работата, способен е да го користи странскиот јазик и да 
го надградува своето знаење и вештина во сферата спортовите на 
отворено 



 

 

Математичко-техничка и научна компетенција. Во решавањето на 
задачи и пресметки, утврдување на потрошувачка на материјали и 
опрема . Користи и работи со опрема, аки чамец, вакуум душек, 
моторна санка и др. потребни за ски патролата.  

Граѓанска свесност. Во секојдневното опкружување, способен е да 
покажува толерантност, да изразува и разбира различни гледишта, 
да создава доверба, да  покажува флексибилност и адаптибилност 
за новонастанати ситуации и да е мотивиран за работа во 
сопствената област.Позитивен однос према професионалните етички 
норми и вредности. 

Информатичка технологија. Способен е да користи компјутерска 
техника, word, office excel, correl draw, програми за џипи-ес уред, 
програми за топографски карти, програми за метеролошки услови 

Претприемништво. Способен е идеите да ги претвори во 
реалност,креативност и иновативност.Следи меѓународни стандарди 
за спасување во ски патрола 

Учење да се учи. Способен е да стекне, обработи и усвои ново 
знаење и вештини заради личен напредок и унапредување на 
работата. Способен е да управува со сопственото учење, кариерата, 
истраен кон автономното учење особено за време на работа со 
соработниците  и колегите. 

Културно изразување. Го препознава и почитува креативниот израз 
на идеи и искуства. Ги приближува сопствените креативни ставови со 
размислувањата на соработниците, со што ќе се подобри 
ефикасноста во нивното работење. 

 

Посебни услови  

 
• Да поседува лиценца за инструктор за снежни спортови од 

националната асоцијација или федерација (за кандидатот кои 
го стекнал своето инструкторско образование за снежни 
спортови надвор од Република Македонија, потврда за 
степенот на едукација треба да се добие од соодветниот 
национален орган во државата каде што е стекната 
инструкторската обука за снежни спортови. 

• Или да поседува најмалку алпинистичкиот назив “Аспирант за 
алпинист“, или потврда од Македонската Алпинистичка 
Федерација на која јасно се гледа степенот на алпинистичка 
квалификација на кандидатот (за кандидатот кои го стекнале 
своето алпинистичко образование надвор од Република 
Македонија, потврда за степенот на едукација треба да се 
добие од соодветниот национален орган во државата каде 
што е стекната алпинистичката обука). 

• Да е здравствено и психофизички способен. 
• Со правосилна пресуда да не му е изречена казна забрана на 

вршење професија, дејност или должност  
 



Законска 
регулатива, 
прописи и  
индустриски 
стандарди 

• Закон за заштита и спасување ( Службен весник на РМ, 
бр.36/04 од год.),  

• Закон за скијалишта ( Службен весник на РМ, бр.37 од 
22.02.2016 год.) 

• Закон за здравствена заштита ( Службен весник на РМ, 
бр.43 од 29.03.2012 год.),  

• Правилник за обука за спасители во ски патрола, 
• Упатство за употреба на куче трагач, 
• Правилник и процедура за евакуација на  блокирана жичара 

или гондола, 
• Упатство за брза постапка на лице зафатено во лавина 
• Се води по стандардите, препораките и насоките на 

Меѓународната комисија за алпско спасување ICAR-CISA 
(International Commission for Alpine Rescue) и Меѓународна 
Федерација на ски патроли FIPS - (Fédération Internationale 
des Patrouilles de Ski). 

 
Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   
 

Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-8129/33 
Од 15.12.2017 година 
 

Датум на 
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